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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 60 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения (хоспетиране) - 

Обща аудиторна заетост 90 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат - 

Доклад/Презентация 20 

Научно есе - 

Курсов учебен проект 20 

Учебна екскурзия - 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 4 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 6 

 

 

з 1 1 4 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия  - 

4.  Посещения на обекти - 

5.  Портфолио - 

6.  Тестова проверка 5 

7.  Решаване на казуси 5 

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно - 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 80 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината се изучава в специалност „Право“ от студенти в трети курс. Нейната 

цел е да бъдат предоставени знания относно различните производства, които 

изграждат административния процес. Студентите се запознават детайлно с всички 

фази на процеса, актуалното законодателство, практиката на Върховния 

административен съд, както и релевантните актове на Конституционния съд. 

Представят им се различните теории, застъпени в правната наука, по отделните 

институти и фигури на процеса. 

 

 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Препоръчително е студентите да имат познания по конституционно и 

административно право. Да могат да ползват правни информационни системи. 

 

 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

След успешно полагане на изпита студентите ще имат знания за процедурите по 

издаване на различните актове, които издават административните органи – както 

административни, така и правораздавателни. Ще са запознати с условията и реда за 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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тяхното оспорване и начина на изпълнението им. Ще могат да решават казуси в 

областта на административния процес, да изготвят проекти на административни 

актове и жалби по тях. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

 АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС I част  

1 Понятие за административен процес 1 

2 Принципи на административния процес по АПК 2 

3 Участници, субекти и страни в процеса. Участие на 

прокурора. 

2 

4. Доказването в административния процес по АПК 2 

5. Производство по издаване на индивидуални 

административни актове 

3 

 Производство по сключване на споразумение по чл. 20 от 

АПК 

1 

6. Производство по сключване на административен договор 1 

7. Производство по издаване на общи и нормативни 

административни актове 

2 

8. Контрол от страна на административните органи – 

оспорване и възобновяване 

4 

9. Оспорване на административните актове пред съд – обща 

характеристика 

3 

10. Оспорване на административните актове пред първа 

инстанция 

3 

11. Касационно производство 2 

12. Оспорване на административните актове на основата на 

специална клауза 

2 

13. Отмяна на влезли в сила съдебни актове 2 

14. Оспорване на определения и разпореждания на съда и на 

някои междинни актове на административните органи 

2 

15. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на 

администрацията 

1 

16. Производства за обезщетения за вреди 2 

17. Изпълнително производство 3 

18. Производство по предложения и сигнали 2 

 АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС II ЧАСТ  

1. Понятие за административнонаказателен процес – 

нормативна основа, структура, принципи 

 

3 

2. Доказването в административнонаказателния процес по 

ЗАНН 

 

2 
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3. Производство по установяване на административни 

нарушения 

 

2 

4. Производство по налагане на административни наказания 

 

2 

5. Оспорване на актовете пред първа съдебна инстанция 

 

1 

6. Касационно производство 

 

2 

7. Производство по възобновяване 

 

2 

8. 

9. 

Изпълнение на наложените наказания 

Производство по налагане на имуществени санкции на 

ЮЛ и ЕТ по чл. 83 и чл. 83а от ЗАНН                                        

3 

2 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Понятие за административен процес. 

2 Принципи на административния процес по АПК 

3 Участници, субекти и страни в административния процес 

 Участието на прокурора в административния процес 

4. Доказването в административния процес по АПК 

5. Начало на производството по издаване на индивидуални административни 

актове 

6. Ход, движение и приключване на производството по издаване на 

индивидуални административни актове 

7. Производство по издаване на общи и нормативни административни актове 

8. Производство по сключване на споразумение по чл. 20 от АПК 

9. Производство по сключване на административен договор 

10. Оспорване на административните актове по административен ред 

11. Възобновяване на  производството по издаване на административни актове 

12. Оспорване на административните актове пред съд – обща характеристика 

13. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна 

инстанция 

14. Оспорване на общите и подзаконовите нормативни актове пред първа 

съдебна инстанция 

15. Касационно производство 

16. Оспорване на основата на специална клауза 

17. Оспорване на определенията и разпорежданията на съда, оспорване на 

междинните актове на администрацията 

18. Отмяна на влезли в сила съдебни актове 

19. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията 

20. Производство по обезщетение на вреди 
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21. Изпълнително производство – обща характеристика 

22. Ход, движение и приключване на изпълнителното производство 

23. Защита срещу незаконосъобразно принудително изпълнение 

24. Производство по предложения и сигнали. Закрила на подателя на сигнал. 

 АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

1. Нормативна основа, структура и принципи на административнонаказателния 

процес 

2.  

Доказването в административнонаказателния процес по ЗАНН 

 

3. Производство по установяване на административни нарушения. 

Компетентни органи. Съставен акт 

 

 

4. Производство по налагане на административни наказания. Компетентни 

органи. Актове – наказателно постановление, предупреждение, мотивирана 

резолюция. 

 

5. Производство по налагане на административни наказания, приключващо със 

споразумение. 

 

6. Оспорване на актовете пред първа съдебна инстанция. 

 

7. Провеждане на съкратено съдебно производство 

 

8. Касационно производство 

 

9. Възобновяване на административнонаказателното производство 

 

10. 

11. 

Изпълнение на административните наказания 

Налагане на имуществени санкции по чл. 83 и чл. 83а от ЗАНН 
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